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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie 

art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Dworze Gdańskim oraz jednostkach będących w jego strukturach: w Powiatowym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim, ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel/fax 55 246 82 05, 55 246 81 75, 

e mail: sekretariat@pcprndg.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod 

adresem pszumko@mainsoft.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. 

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu plastycznego pt. „Rodzina 

zastępcza – bezpieczny dom” z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych 

przepisach oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.  

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 

2016 roku o ochronie danych osobowych.  

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 

7.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

10.  Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do 

ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą 

na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku 

niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, 

telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne. 

11. Podane przez klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dane osobowe są przetwarzane w formie 

papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora, systemy dziedzinowe). Administrator 

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 
Data i miejscowość 

……………………………….. 
podpis 
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